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1. introdução

A proposta deste trabalho é desenvolver um conjunto de ícones para o GNOME, um

ambiente gráfico, formando quase um vocabulário visual para o sistema. Estudar a interação entre

humanos e computadores, e aplicar os conhecimentos adquiridos na criação de um conjunto de

ícones, não escapa de ser uma tentativa de entender o momento de modernidade tardia que vivemos

hoje e as revoluções sócio-técnicas que o movem. É também uma proposta de que o design cumpra

a sua promessa de tornar esse mundo contemporâneo melhor.

Nesse esforço, esse trabalho tem muito em comum com outro trabalho desenvolvido

simultaneamente, na disciplina de Diplomação em Projeto do Produto, e que versa sobre os

aparelhos celulares, que são outro símbolo e componente fundamental dessa era da informação.

O GNOME faz parte de uma longa história de desenvolvimento, encabeçada pela Free

Software Foundation, que é a do software livre, e não no sentido de gratuito, mas antes de liberto.

Essa idéia gerou muitos frutos, e também comunidades de desenvolvedores que se estendem por

todo o planeta e são um fenômeno muito significativo da modernidade tardia. Um dos produtos

mais famosos dessa história é o Linux, ou mais precisamente o sistema operacional GNU/Linux, um

sistema operacional livre e de qualidade comparável à todos os seus concorrentes comerciais. O

GNOME é um dos ambientes gráficos desenvolvidos para esse sistema.

Muito tempo se passou desde a criação dos primeiros computadores eletrônicos, que

ocupavam salas inteiras e cuja interação com seus usuários se dava através da fiação da própria

máquina. Hoje, os computadores são mais amigáveis e usam sistemas gráficos que permitem que

seu uso seja muito menos técnico, possível para pessoas sem treinamento em ciências da

computação. Mas isso torna necessário o desenvolvimento das interfaces dos programas além deles

próprios. Para isso são necessários vários conhecimentos interdisciplinares. E nesse contexto os

conhecimentos gráficos e visuais de um designer são fundamentais.

O capítulo um analisa através de conceitos semióticos a idéia de ícone, e depois discute

como a informação se torna cada vez mais importante no mundo contemporâneo. O segundo

apresenta o lado técnico da computação, historicamente e introduzindo conceitos fundamentais da

ciência da computação.

O terceiro capítulo versa sobre a Interface Humano Computador (I.H.C.), um campo de

conhecimento que se encontra em franco desenvolvimento, procurando mostrar que a tecnologia
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informática pode ter muitos desdobramentos diferentes, mas que esses dependem não só das

restrições técnicas e materiais do meio, como também da forma arbitrária que ser dá ao sistema e à

forma como o usuário final o entende e internaliza.

Finalmente, o quarto capítulo apresenta o sistema GNOME e o processo de

desenvolvimento do conjunto de ícones. O conjunto completo de todos os ícones desenvolvidos se

encontra nos apêndices.
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2. sociedade dos símbolos

2.1. semiótica

A utilização da palavra ícone como signo vem do semioticista Charles Sanders Peirce.

Seus trabalhos colocavam a semiótica como uma parte da filosofia, mais especificamente como uma

ciência do pensar, fazendo parte da lógica, com aproximadamente o mesmo papel da lógica no

mundo grego antigo.

A semiótica peirceana divide os signos em tríades. A primeira tríade se refere à

composição do signo em si. Segundo essa divisão, todo signo é:

• Qualissigno: quando temos uma qualidade que é um signo; ou

• Sinsigno: quando é uma coisa real ou um evento que é o signo; ou

• Legisigno: quando o signo é uma lei geral.

A segunda tríade se refere à relação do signo com seu objeto. Essa distinção subentende

que todo signo é composto de um representante, um representado e um interpretante. Aqui um signo

pode ser:

• Ícone: quando a referência à coisa representada se faz por características próprias da coisa

representante; ou

• Índice: quando o representante tem uma relação real com seu representado; ou

• Símbolo: quando a relação é arbitrária.

A terceira tríade se refere à qual a qualificação do signo para o interpretante. Aqui está

expressa a intenção lógica da semiótica peirceana, na medida que os signos são classificados por

sua função dentro da construção do discurso. Temos:

• Rema: quando o signo é interpretado como possibilidade; ou

• Dicente: quando o signo é interpretado como de existência real; ou

• Argumento: quando é interpretado como lei.

O ícone é definido como um signo que é ligado ao seu significado por características

próprias. Por exemplo, um ícone de um cachorro poderia ser um desenho semelhante a um

cachorro. Por isso, o trabalho de reconhecer um ícone seria praticamente o mesmo de reconhecer a

coisa representada. Portanto um ícone seria uma forma de comunicação rápida e simples.
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No entanto, a maior parte das coisas que são denominadas ícones não correspondem à

definição peirceana, mas somente à simplicidade. Por exemplo, o sinal para "cachorro" feito

representando o perfil do animal, apenas em condições muito raras de iluminação seria semelhante

à experiência de ver um cachorro de verdade. (ECO, 1979)

De qualquer forma, por mais simples ou semelhante que um ícone seja, ainda é necessário

um trabalho de interpretação para que funcione como signo.

A interpretação pode ser mais ou menos complexa. Por exemplo, em um poema, a palavra

"flor" pode ter, ao mesmo tempo, várias conotações, formando um verdadeiro campo de

significados. Por outro lado, o grafismo de uma caveira em uma porta tem um significado simples:

"não entre".

O trabalho simbólico/ mental de associar um sinal a uma significação segue algumas

diretrizes. Elas podem ser originárias tanto da cultura (como por exemplo no caso de uma língua)

quanto de outra fonte. O conjunto de diretrizes que orienta a interpretação de um signo é chamado

de código.

O código estabelece ligações de um para um entre sinal representante e significado

representado. Essas relações idealmente seriam unívocas, mas normalmente a um determinado sinal

podem corresponder alguns significados diferentes.

Mesmo no caso de um ícone no sentido peirceano existe um código. O sistema cognitivo

humano básico age como tal, fazendo a correspondência entre aquilo que se percebe e o que se

entende. Nesse caso, é dito que a relação entre representante e representado é necessária ou

inevitável. Mas o sistema cognitivo humano várias vezes interpreta de formas muito diferentes

fenômenos iguais, de acordo com condicionantes culturais ou idiossincráticas de cada pessoa. Por

exemplo culturas diferentes reconhecem no espectro luminoso quantidades diferentes de cores.

Existem casos em que a relação é arbitrária. Por exemplo, em duas línguas distintas dão

nomes diferentes a uma mesma coisa.

A semiótica peirceana, ao estabelecer o objeto como parte fundamental do signo, considera

que algo só pode ser signo quando se refere a outra coisa que exista. No caso de um computador, é

pouco produtivo questionar se um dado na memória existe ou não.
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2.2. os símbolos na sociedade pós-moderna

Nas últimas décadas está acontecendo uma revolução sócio-tecnológica praticamente sem

precedentes no mundo ocidental. "Um tipo diferente de mudança estrutural está transformando as

sociedades modernas no final do século XX. Isso está fragmentando as paisagens culturais de

classe, gênero, sexualidade, etnia, raça e nacionalidade, que, no passado, nos tinham fornecido

sólidas localizações como indivíduos sociais." (HALL, 2003)

O tempo de desenvolvimento das inovações tecnológicas era antes de muitas vezes o

tempo de vida de uma pessoa, mas se reduziu a períodos de poucos anos. As mudanças no

agenciamento sócio-técnico no qual está baseada a sociedade eram um fundo, sobre o qual se

desenvolviam os assuntos humanos. "[Este fundo] não existe mais, mas sim a cena das mídias. As

próprias bases do funcionamento social e das atividades cognitivas modificam-se a uma velocidade

que todos podem perceber diretamente." (LÉVY, 1993)

Não só a velocidade das mudanças tecnológicas aumenta, mas também essas novidades

técnicas permitem uma aceleração de todo tipo de processo na sociedade. As tecnologias de

transportes e telecomunicações fazem com que a distância possa ser rapidamente superada ou

mesmo ignorada totalmente, permitindo formas totalmente diferentes de agenciar as distribuições de

comando e produção na sociedade. Isso gera uma grande mudança nas identidades e nas culturas,

pois o mundo contemporâneo se tornou muito diferente daquele onde os hábitos e costumes

anteriores se desenvolveram. "A certeza do espaço e do lugar absoluto deu lugar às inseguranças

de um espaço relativo em mudança, no qual os acontecimentos em um lugar podem ter efeitos

imediatos e ramificações em muitos lugares." (HARVEY, 1989 apud RIBEIRO, 2000) A impressão

geral é de compressão do espaço-tempo, nos termos de Harvey.

Outra consequência muito aparente desse mundo contemporâneo foi o surgimento das

novas mídias, ou o uso do computador como uma máquina para a exibição e distribuição de mídias

bem como uma ferramenta para a produção de mídias e dispositivo de armazenagem.

(MANOVICH, 2000) As novas mídias "representam a convergência de duas trajetórias históricas

diferentes: as tecnologias da computação e das mídias. Ambas começam por volta de 1830 com o

motor analítico de Babbage e com o daguerrótipo de Daguerre. Eventualmente, no meio do século

vinte, um computador digital moderno é desenvolvido para executar cálculos em dados numéricos

mais eficientemente, e supera vários tipos de tabulador e calculador mecânicos amplamente

utilizados por companhias e governos desde a virada do século. Num movimento paralelo, vemos a

ascensão de tecnologias midiáticas modernas que permitem o armazenamento de imagens,
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sequências delas, sons e texto usando diferentes formas materiais - chapas fotográficas, rolos de

filmes, discos de gramofone, etc. E qual a síntese dessas duas histórias? A tradução de todas as

mídias existentes em dados numéricos acessíveis através de computadores. O resultado são as

novas mídias - gráficos, imagens em movimento, sons, formas, espaços, e textos se tornaram

computáveis, eles se tornaram mais um conjunto de dados de computador." (MANOVICH, 2000)

Nesse contexto, os aspectos simbólicos do mundo adquirem uma importância enorme. "A

atividade simbólica não é qualitativamente diferente de outros tipos de comportamento humano; é

meramente um tipo particular de comportamento que pode ser útil identificar e discutir.

Manipulação simbólica é parte de uma teia de comportamento adaptativo. Esse complexo é

contínuo; inclui uso de símbolos e de ferramentas, e o computador une essas duas de uma forma

única." (HUICK e KREMENACK, 1980)
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3. alavancas de pensamentos

3.1. da máquina de von Neumann à multimídia

As máquinas de calcular, ou objetos usados para funções matemáticas, são muito antigas:

os primeiros ábacos foram inventados provavelmente na mesopotâmia antiga. Mesmo nessa forma

relativamente sem sofisticação, já foram extremamente importantes para a sociedade, tanto que a

palavra "cálculo" vem da designação em latim para cada pedra de um ábaco. Mas ainda havia

grande necessidade de melhorar as capacidades dessas máquinas. Pascal inventou uma máquina que

fazia somas e subtrações através de engrenagens. Muitas melhoras foram feitas sobre aquele

princípio, incluindo multiplicação e divisão. No século XVIII um inglês chamado Babbage

imaginou uma máquina que pudesse fazer grandes séries de cálculos, para produzir tabelas de

cálculo mais precisas e confiáveis do que as feitas manualmente. Esse era o “Motor Diferencial”, e

alguns foram realmente construídos. Mas Babbage imaginou também uma máquina programável

que já incluía os principais conceitos dos computadores modernos. As primeiras máquinas de

calcular comercializadas foram as máquinas estatísticas criadas por Hollerith, que inauguraram o

princípio de cartões perfurados, usadas para fazer o senso americano e várias empresas.

Alguns pesquisadores americanos no princípio do século XX perceberam que a eletrônica

poderia trazer enormes vantagens de custo e velocidade para os processos de cálculo automático.

Aquele que é erroneamente considerado o primeiro computador eletrônico construído foi o ENIAC,

que era capaz de fazer 100 mil adições por segundo. Sua primeira aplicação foi executar um cálculo

para o projeto Manhattam. Sem o ENIAC não seria possível sequer saber se existia uma solução

para tal cálculo. O ENIAC ocupava todo um andar de um prédio. Sua arquitetura ainda não era

equivalente aos computadores modernos: as instruções ainda não eram armazenadas no mesmo

espaço de memória que os dados. Os primeiros a cumprir esse quesito eram o Manchester Mark I,

construído pela Universidade de Manchester em 1948, e o EDSAC, construído em 1950 pela

Universidade de Cambridge.

Os engenheiros chefes da equipe que construiu o ENIAC saíram da universidade e

formaram uma empresa para desenvolver computadores comercialmente. Depois de muitos

problemas criaram o UNIVAC, que quase se tornou sinônimo de computador, como Xerox é

sinônimo de copiadora. No entanto, outras empresas de eletrônica começaram a entrar no mercado,
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mesmo que não tivessem o mesmo nível técnico do UNIVAC. Finalmente a IBM, empresa

originalmente fundada por Hollerith, que até então estava envolvida em computação

eletromecânica, percebeu que a tecnologia eletrônica era extremamente superior e entrou no

mercado. O prestígio e os recursos da grande empresa foram mais importantes que a inicial

desvantagem tecnológica, e rapidamente a IBM era a principal empresa de computadores do

mundo. Até então o princípio dessas máquinas era o tubo de vácuo, grande e de confiabilidade

limitada, e os computadores eram gigantescos e caros, acessíveis apenas a grandes empresas.

Algumas inovações tecnológicas viriam rapidamente revolucionar a eletrônica. A mais

fundamental foi o transistor, capaz de fazer tudo que um tubo de vácuo fazia e muito mais de forma

mais confiável. Além disso, o transistor podia ser feito cada vez menor, através da técnica dos

circuitos impressos, onde muitos componentes eram manufaturados unidos numa placa. A partir

dessas tecnologias foram desenvolvidos computadores que tinham todos os seus componentes em

apenas uma pastilha: os processadores integrados, que tem se tornado cada vez menor e de maior

potência.

Alguns entusiastas de eletrônica começaram a desenvolver pequenos computadores, com

processadores e peças compradas. Em 1975 uma pequena empresa chamada MITS publicou numa

revista de eletrônica o anúncio de um kit para montar um computador, chamado Altair, que não era

capaz de fazer praticamente nada e que precisava ser programado eletronicamente, e mesmo assim

vendeu mais unidades do que era possível produzir. Logo foram desenvolvidos melhoramentos para

o Altair, que o tornavam mais amigável e útil.

Dois desses entusiastas montaram uma empresa para comercializar um computador melhor

que o Altair, chamado de Apple. A principal melhoria do primeiro Apple era um leitor de discos

magnéticos extremamente barato que evitava que o computador precisasse de programação toda vez

que fosse ligado. Surgiram programas para aquele computador e alguns deles acabavam levando à

compra de um computador especialmente para usá-los, como a primeira planilha de cálculos e

alguns editores de texto.

A primeira empresa criada unicamente para produzir software, sem o hardware que o

acompanha, foi a Microsoft. Seu primeiro produto foi o Basic, que permitia que pequenos

programas fossem desenvolvidos não em linguagem binária, mas em com palavras tiradas do inglês

numa sintaxe bastante simples. A primeira versão dessa linguagem funcionava no processador 8080

da Intel e foi portada para várias outras plataformas.
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Até então, o gigante dos computadores ainda ignorava o mercado da computação pessoal.

Quando ela percebeu que podia estar perdendo algo, novamente tomou a decisão errada: criou um

produto, mas manteve custos de desenvolvimento tão baixos quanto possível, e manteve as

especificações abertas. Logo concorrentes começaram a desenvolver computadores compatíveis

cada vez mais baratos, o que levou à popularização do IBM-PC, trazendo o computador para o dia a

dia. Dessa forma, a informática dava seus primeiros passos para se tornar um importante

componente da cultura geral da sociedade.

As inovações tecnológicas se sucederam cada vez mais rápido: ambientes gráficos,

impressoras baratas, modems para conectar o computador a outros computadores pelo telefone, cd-

roms e dvds, câmeras digitas, todas tecnologias que ficaram cada vez mais baratas e potentes. E a

evolução continua. Uma das principais tendências é a miscigenação de computadores com outros

equipamentos, como os celulares e pdas, ou os aparelhos de cozinha com acesso à internet da LG.

A última revolução informática foi o crescimento das redes de computadores, encabeçado

pela Internet, que disponibilizou capacidades de informação e serviços sem paralelo em toda a

história para pessoas comuns.

3.2. o mundo dos computadores

A estrutura básica de um computador é o que ficou conhecido como "máquina de von

Neumann". Temos um espaço de memória e uma unidade de operações que executa instruções. A

memória pode ser comparada à uma grande quantidade de gavetas que podem conter números, ou

em outras palavras, uma sequência de tamanho arbitrário de variáveis. As operações executadas

pela unidade processadora são codificadas como números, e ficam armazenadas na mesma memória

que contém resultados e dados. A unidade de operações pode não só ler as instruções da memória,

mas também escrever valores, resultados e até mesmo outras instruções sobre essa memória.

Vários tipos de "mecanismos de entrada e saída" fazem o contato da memória com vários

outros equipamentos eletrônicos, de um relógio interno à teclados à câmeras digitais. Esses

mecanismos usam determinadas partes da memória como interface para mecanismos externos à

memória. Por exemplo, quando aperto uma tecla em meu teclado o mecanismo físico do teclado

transmite um sinal elétrico determinado ao chip do teclado, que o transmite como um código

elétrico específico para a "porta PS/2" do meu computador, que por sua vez é outro chip integrado à

"placa mãe" do computador. Esse chip escreve em um determinado endereço da memória o código



11

binário correspondente à letra da tecla apertada. Através de processos mais ou menos complicados

como esse, porém extremamente rápidos, os dados externos à memória são transformados e

armazenados lá para poderem ser processados.

Dizemos que todo esse complexo sistema de hardware é abstraído em software. Isso quer

dizer que não é necessário se preocupar com os detalhes de como um sinal elétrico vai do teclado ao

processador ou processos semelhantes. O computador funciona como uma "máquina virtual", que é

esse sistema abstrato descrito como máquina de Von Neumann.

Ora, essa máquina pode executar vários diferentes tipos de instruções, em ordens e

quantidades arbitrárias. De acordo com os diferentes conjuntos de instrução que se passa à máquina

ela realiza funções diferentes. Essas funções são em essência matemáticas: contas e operações com

números. Mas da mesma forma como um código militar pode representar uma letra através de um

número, muitos tipos de dados podem ser representados através do sistema numérico binário do

computador.

Isso quer dizer que mais uma camada de abstração está envolvida. Essa camada permite ao

computador funcionar para uma enorme variedade de atividades. Usando conjuntos de instruções

diferentes - chamados programas - é possível realizar uma enorme quantidade de coisas, de ouvir e

editar músicas à simular vôos espaciais, de manter a contabilidade de uma empresa à jogos

interativos. No entanto, esses programas com o passar do tempo cresceram enormemente em

complexidade. Um programa típico pode conter milhões de instruções.

Conforme os primeiros computadores se tornavam maiores e mais complexos rapidamente

surgiu um problema de programação. O tamanho e complexidade eram tais que se tornou

impossível fazer a tempo os programas, pois esses tinham que ser formulados em termos de

instruções para o processador. Ou seja, o programador tinha que domar a máquina a cada nova

aplicação que fosse necessária. Foram criados então dois conceitos fundamentais para a

informática: os sistemas operacionais e as linguagens de programação.

Uma linguagem de programação permitia ao programador escrever programas numa forma

muito mais parecida com a linguagem natural, chamada de código fonte. Por exemplo, ao invés de

"instrução 3B com o registrador AX" ele podia simplesmente usar "some o valor y". Depois um

programa chamado compilador transformava código fonte em um programa na linguagem da

máquina, que podia ser executado. Compiladores podiam ser criados para diferentes computadores,

de forma a tornar um mesmo programa capaz de funcionar em várias máquinas diferentes.
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Os sistemas operacionais fornecem ao usuário e ao programador uma máquina mais

flexível e programável que o hardware nu. Ele reúne um conjunto de capacidades ou

funcionalidades que são simples mas que tomadas em conjunto se tornam bastante complexas. Por

exemplo, controlar um disco rígido é uma tarefa relativamente fácil, mas fazê-lo torna os programas

mais difíceis de escrever, menos gerais e menos eficientes.

3.3. sistemas operacionais

Como já vimos, existem várias "camadas" de abstração envolvidas no funcionamento

básico de um computador. Outra camada de fundamental importância é o sistema operacional. O

sistema operacional é também um programa. Ele implementa uma série de funcionalidades básicas

que aumentam a versatilidade do computador, efetivamente construindo outra máquina virtual mais

abstrata sobre a máquina virtual provida pelo hardware. Cada sistema operacional tem um

funcionamento específico, mas em geral podemos dizer que eles permitem que vários programas

diferentes sejam utilizados no mesmo computador de forma simples, sem a necessidade de

reprogramá-lo inteiro a cada programa diferente.

O sistema operacional controla qual programa faz o que quando, através do controle do

acesso ao processador. Os sistemas operacionais modernos permitem o funcionamento de várias

tarefas simultaneamente, o que é normalmente chamado de multitarefa. Uma forma de fazer isso é

obrigando todos os programas a usarem um mecanismo qualquer de ceder o controle do sistema

para outros. A forma mais segura e avançada é interromper o programa em intervalos regulares de

tempo e decidir quem é o próximo. Esse sistema é chamado multitarefa preemptiva e permite que os

programas rodem como se estivessem num ambiente sem multitarefa, isso é, ignorem os outros

programas.

O sistema operacional gerencia ainda a memória RAM disponível e opcionalmente

memória virtual. Os programas são executados a partir da memória e uma das principais causas de

instabilidade nos sistemas operacionais é o gerenciamento inseguro dela.

Finalmente, o sistema operacional tem que cuidar do sistema de arquivos. "O sistema de

arquivos é a parte do sistema operacional que trata do gerenciamento de memória secundária,

especialmente quanto à criação, proteção, integridade e recuperação de arquivos no sistema"

(GUIMARÃES, 1989) Memória secundária, no caso, se refere à dispositivos que permitem

armazenar quantidades muito maiores de dados que a memória principal do sistema, e a principal
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razão de sua existência é o custo muito menor de seu funcionamento. Esses dispositivos

normalmente são discos magnéticos. Essencialmente, eles funcionam também como sequências

arbitrárias de dígitos binários, mas para facilitar seu uso os sistemas operacionais dividem essa

sequência em conjuntos chamados de arquivos. Todo arquivo é formado por informação - o

conteúdo do arquivo propriamente dito - e por meta-informação, que inclui desde o nome do

arquivo (para que se possa acessar o mesmo conjunto de dados posteriormente) até datas de criação

e modificação. Alguns sistemas de arquivos mais recentes permitem armazenagem de quantidades

arbitrárias de meta-informação, possibilitando por exemplo atribuir a cada arquivo ícones, registros

de edição ou qualquer coisa que venha ao caso. Por sua permanência entre as várias vezes em que o

computador é ligado e desligado, os arquivos são mais ou menos comparáveis a coisas no sistema

operacional. Via de regra são organizados em grupos chamados de diretórios, que por sua vez são

outros arquivos que contém uma lista de arquivos, formando uma árvore hierárquica, estrutura de

dados comum na ciência da computação mas que tem poucos paralelos no dia a dia.

Entre os sistemas operacionais modernos podemos citar o Windows, da Microsoft, o Mac

OS, da Apple, e o UNIX, que não tem uma propriedade claramente definida. Em suas versões mais

modernas todos esses sistemas operacionais são multitarefa.

Os computadores pessoais que seguiam o padrão da IBM usavam um sistema operacional

chamado DOS, de Disk Operational System, desenvolvido pela Microsoft. O sistema operacional

era extremamente limitado, bastante inferior a outros já existentes então, mas se tornou bastante

popular. Com a popularização do PC, a Microsoft tentou fazer uma versão do sistema operacional

que tivesse recursos gráficos como o Mac OS e o Alto, e criou assim o Windows. As versões

iniciais fizeram pouco sucesso. A versão 3 no entanto conquistou uma considerável fatia de

mercado.

O sistema operacional da Apple para o computador Machintosh, o Mac OS, também não

apresentava características mais avançadas que seus contemporâneos, mas era consistente, sua

interface era bastante agradável e desenvolveu um público fiel. Sua última versão, no entanto,

passou a ser baseada em UNIX.

Existem muitos sistemas operacionais que obtiveram menos sucesso comercial. A própria

IBM desenvolveu um sistema operacional para pcs em substituição ao DOS, o OS/2, que tinha

todas as capacidades do Windows 95 cerca de já no final da década de 80, mas não fez sucesso

comercial. O sistema BeOS, até recentemente distribuído gratuitamente pela Internet (mas sem

código aberto), era bastante promissor, incorporando características extremamente avançadas como



14

orientação ao objeto e multi-threading massivo. Ele foi comprado pela Palm e parou de ser

comercializado. Existem ainda sistemas com abordagens mais radicais, como o Plan9, que se baseia

em uma noção abstrata de espaço de nomes.

3.4. o sistema operacional UNIX

O sistema operacional UNIX começou em 1969 como um projeto independente nos

laboratórios da AT&T, por Ken Thompson, Dennis Ritchie, Doug Mc Ilroy, e J. F. Ossanna como

uma revisão de um projeto abandonado, o MULTICS. A filosofia revolucionária do UNIX, nascida

da invenção dos pipes ou redirecionamento de fluxos de caracteres, era fazer várias partes que

funcionassem bem juntas ao invés de um enorme programa central que faz tudo. Sendo um sistema

multi-usuário, multi-tarefa, potente e estável logo se tornou extremamente popular. Foram criadas

extensões para redes, e o UNIX teve e tem um papel fundamental na criação e manutenção da

Internet.

Desde 1975 a AT&T tentou comercializar o sistema operacional que até então era

distribuído através de licenças acadêmicas baratas, mas isso estimulou a criação de implementações

gratuitas do sistema.

Rapidamente surgiram várias versões do UNIX, cada uma desenvolvendo novas

capacidades e mecanismos, levando a um amontoado de sistemas operacionais quase iguais, porém

incompatíveis. Para padronizar o sistema operacional, foi criado o POSIX, um padrão mínimo ao

qual todo sistema operacional que se pretenda UNIX deve aderir.

Richard Stallman, na década de 70, criou a Free Software Foundation (F.S.F.), para

incentivar a criação de software livre, e o Projeto GNU, que pretende criar um sistema operacional

UNIX com o código-fonte aberto e disponível. Software Livre na concepção da F.S.F. não significa

software gratuito, mas antes software que pode ser modificado para melhor servir ao usuário. Um

dos pré-requisitos para isso é acesso ao código fonte, ou ao programa em linguagem de

programação e não de máquina, podendo ser facilmente reescrito e adaptado. Essa filosofia gerou

um processo de desenvolvimento colaborativo do software, onde vários voluntários espalhados por

todo o mundo participam, fornecendo partes do código que depois são integradas no programa.

Ainda que esse processo seja mais lento e menos controlável que o desenvolvimento

comercial de software, gerou vários programas tão bons quanto e algumas vezes melhores que seus

concorrentes comerciais. Alguns exemplos incluem o próprio sistema operacional da GNU, o
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servidor Apache, as linguagens de programação PERL e RUBY, e muitos outros. Para garantir que

o software se mantivesse livre, a F.S.F. desenvolveu uma licença sob a qual todo o software que ela

produz é distribuído. A Gnu Public License explicita que qualquer software desenvolvido a partir

dos fontes deve permanecer livre, com o código aberto, mas não impede que esse seja

comercializado ou cobrado. Atualmente, muitos programas, mesmo desenvolvidos por outros

grupos e até por algumas empresas comerciais, estão sendo lançados sob a G.P.L.

Um dos principais é o Linux, que forma o cerne (kernel) dos sistemas operacionais GNU

distribuídos atualmente. O Linux começou a ser desenvolvido por um estudante finlandês chamado

Linus Torvalds e acabou juntando uma verdadeira legião de desenvolvedores.

3.5. interface gráfica de usuário

Inicialmente, os computadores eram máquinas extremamente complicadas e dificilmente

utilizáveis por pessoas sem instrução específica para tal. No entanto, o desenvolvimento da

tecnologia tem tornado essa barreira cada vez menor. Um dos progressos mais significativos para

tanto é o desenvolvimento de dispositivos gráficos, que tornam a forma principal de "saída" dos

computadores telas análogas a televisões. Com essa elevação da importância da computação gráfica

o design ganha um espaço cada vez maior no desenvolvimento dos sistemas computacionais do

futuro.

O primeiro sistema operacional a usar uma GUI, ou interface gráfica para o usuário, foi

desenvolvido no Palo Alto Research Center da Xerox (PARC), rodava num computador chamado

Star e, em homenagem ao seu lugar de origem foi batizado de Alto. Nele foi criada a metáfora do

"Topo de Mesa", ou Desktop, presente até hoje.

A Apple, inspirada pelo Alto, tentou desenvolver um sistema baseado na mesma filosofia.

A primeira tentativa se chamava Lisa e foi um grande fracasso. O Machintosh, que o sucedeu, teve

ao contrário grande sucesso comercial, principalmente para usuários de aplicações gráficas.

O Windows fez uma abordagem menos graficamente elaborada da metáfora. Esse sistema

operacional tinha inicialmente que rodar em computadores bastante limitados.

Foram desenvolvidas várias interfaces gráficas para o ambiente UNIX. Uma delas acabou

se tornando um padrão, devido à sua arquitetura bem planejada e à liberação da especificação para

uso público. Esse sistema é o X Windows System. Existe uma versão do X de código livre, a

Xfree86. Como tudo no mundo do UNIX, o X permite uma ampla gama de implementações e
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configurações diferentes, então várias interfaces bastante diferentes foram elaboradas sobre esse

sistema, o que torna esse ambiente especialmente adequado para experimentação.

O conceito fundamental das interfaces gráficas que seguem o modelo do Alto é a janela.

Uma janela é fundamentalmente um retângulo na tela. Dentro desse retângulo podemos ter qualquer

desenho. O usuário interage com os objetos que vê na tela através de um ponteiro, um cursor que é

movido através de um mouse, caneta digitalizadora ou similar. Assim, o usuário pode colocar o

ponteiro dentro ou fora das janelas. Ele pode também pressionar botões nesse mouse, gerando

eventos na tela. Por exemplo, uma janela pode simular um botão, e o pressionamento do botão do

mouse leva ao pressionamento simulado do botão na tela. O chamado clique se refere a esse

pressionamento de um botão em uma posição específica do espaço virtual representado pela tela.

Outras duas características fundamentais das interfaces gráficas modernas dos sistemas

baseados no Alto são os ícones e os menus. Ícones são pequenos gráficos que item a intenção de

representar algo do computador. Dependendo do contexto eles podem representar programas,

arquivos, ações específicas dentro de programas ou outras coisas. A intenção é que os ícones sejam

simples e de fácil reconhecimento. Os menus apresentam várias opções para o usuário em uma

forma estruturada.

Tanto menus quanto ícones, e mesmo outros componentes mais complexos das GUI, são

essencialmente janelas. Mais especificamente, são widgets (uma corruptela da palavra window, mais

ou menos como uma "janelete"). Um widget é um retângulo na tela, que reage de formas específicas

à eventos (como cliques ou movimento do cursor), e que pode gerar ações de acordo com esses

eventos. Esse conceito básico é apresentado em várias formas, por exemplo simulando vários tipos

de botões e controles na tela ou simplesmente apresentando imagens.

Muitas vezes, programas diferentes precisam realizar algumas tarefas iguais. Para evitar re-

escrever muitas vezes coisas iguais, podem-se utilizar "bibliotecas", que são conjuntos de código

pré-prontos para determinadas funções. Na verdade, quase todo programa moderno utiliza várias

bibliotecas diferentes. As interfaces gráficas não são exceções.

Por exemplo, toda vez que um botão é apertado na tela, é necessário que exista um a parte

de um programa que o desenhe sendo pressionado e liberado. Para tanto existem bibliotecas de

interfaces. Essas bibliotecas são normalmente chamadas de toolkits.
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3.6. kits de ferramentas

Se fosse necessário criar um botão em um aplicativo gráfico sem usar uma biblioteca

pronta, teríamos que dividir essa tarefa em várias sub-tarefas simples executáveis por uma unidade

de processamento. A primeira seria definir os limites desse botão. Se este for retangular, isso se

limita a definir quatro coordenadas em pixels, a partir do canto da tela ou da área do programa. Se

for necessário que o botão tenha um formato não retangular, será necessário usar procedimentos

muito mais complexos.

Depois disso, temos que desenhar algo na tela que se pareça com um botão, para que se

possa ver que o botão existe e pode ser usado. Em termos de implementação, desenhar na tela quer

dizer colocar valores em posições da memória que correspondem aos pixels do monitor.

Novamente, podemos usar procedimentos altamente estudados e otimizados com linhas retas e

cores simples, desenhando os lados superior e esquerdo com uma linha preta e os outros dois com

linha branca e preenchendo o interior, e usando bibliotecas de texto para escrever algo sobre o

botão. Seria possível também fazer isso de outras formas mais complexas, como por exemplo usar

botões arredondados, com figuras em seu interior, ou mesmo usando uma figura como o botão em

si.

Depois disso, será necessário responder a eventos que ocorram com o botão. Isso quer

dizer que por exemplo se alguém clicar no botão algo deve acontecer, mas existem muitos outros

tipos de eventos. Um botão pode responder a colocação do cursor sobre ele (evento normalmente

chamado de mouse over), a um clique, a um clique duplo ou mesmo triplo, a um movimento de

arraste sobre o botão, a cliques com outros botões do mouse, ou mesmo a eventos vindos não do

mouse mas do teclado ou de qualquer outro meio de entrada do computador. Responder à esses

eventos normalmente depende do sistema sobre o qual o programa roda. O sistema tem que

interpretar cada uma das entradas que recebe (por exemplo, cada mudança de coordenadas do

mouse) tentando identificar que tipo de evento aquilo gera. Depois de identificado, é necessário

decidir quais botões ou janelas ou programas recebem aquele evento. Cada programa que for

receber o evento precisará definir um procedimento a ser realizado a cada vez que aquele evento

ocorrer, podendo usar alguns dados relativos ao evento, como a posição do mouse ou qual a tecla

pressionada. Para cada evento pode ser necessário re-fazer o desenho do botão, ou mudar o cursor

do mouse, ou alguma outra ação.

Essa descrição não pretende ser normativa ou precisa, apenas mostrar que existe um

processo que por vezes pode se tornar bastante complexo por trás de coisas aparentemente simples
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como um botão ou ícone. Os detalhes de como esses procedimentos acontecem variam entre os

vários sistemas, inclusive quanto à qual parte do sistema se encarrega delas. No entanto, como a

maior parte dessas ações será repetida muitas vezes mesmo para interações simples, é importante

que elas sejam implementadas de forma eficiente ou o sistema se torna inutilizável.

É claro que esses mesmos princípios podem ser realizados com muitas variações, fazendo

muitos tipos de botões. Além disso, podemos combinar vários widgets fazendo widgets mais

complexos. Isso nos deixa uma enorme variedade de componentes de interface.

Figura 2.1 - Tipos de widgets

Como todas essas funções já são pré-programadas, existe uma grande flexibilidade de

realizar todas essas coisas em programas. Além disso, como a interface é separada das funções que

realizam, é possível criar programas que só tem a interface, no máximo respondendo com caixas de

diálogo de acordo com o que está sendo realizado, num processo de prototipagem muito útil.

Ainda que algumas características das interfaces tenham razões muito fortes de serem

como são, a maior parte é arbitrária. Por exemplo, os ícones poderiam representar outras coisas.

Como a aparência não está realmente ligada ao conteúdo, é possível mudá-la sem problemas

objetivos. Claro que isso pode tornar a interface mais confusa, mas cada usuário pode se

responsabilizar por isso.

Outra preocupação da criação das interfaces é como possibilitar que usuários com

deficiências usem o software, sendo que as tecnologias gráficas são fortemente dependentes de

acuidade visual e coordenação fina. Isso pode ser realizado com programas que, por exemplo, são

capazes de falar o que está escrito na tela, mas para que esses funcionem é necessário que as

bibliotecas usadas tenham esse tipo de necessidades prevista.

Existem hoje várias plataformas de desenvolvimento para aplicativos gráficos. Dentre as

comerciais, temos a Windows API, que é bastante popular devido à difusão desse sistema

operacional.
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Figura 2.2 - widgets do Windows

Outra bastante famosa é a plataforma do Machintosh, que teve várias versões. Atualmente,

com a versão X do sistema operacional, a empresa suporta cinco tipos diferentes de plataformas de

desenvolvimento. A primeira, chamada Cocoa, é orientada à objetos e voltada para

desenvolvimento rápido que usa automaticamente os padrões de interface do sistema. A segunda,

chamada Carbon, permite um nível de controle maior, mas ao custo de ser menos prática e mais

trabalhosa. Finalmente, é possível usar as tecnologias Java, Web Objects ou BSD/X para programas

que possam ser portados para outras plataformas. (APPLE, 2004)

Figura 2.3 - widgets da Apple, o sistema Quartz

No UNIX, o desafio de criar uma plataforma gráfica recebeu várias tentativas diferentes.

Como resultado, diversas bibliotecas de desenvolvimento existem, cada uma com propostas e

capacidades diferentes. O sistema gráfico em si é implementado num modelo cliente-servidor, ou
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seja, existe um programa que controla a tela gráfica e processa os sinais de mouse e de teclado, e os

programas que precisam agir na tela, desenhando janelas ou recebendo eventos, se comunicam com

esse programa, que se chama X Server ou Servidor X. Esse modelo permite que programas rodem

em um computador mas se manifestem em outro, através de uma rede. Esse servidor apresenta

apenas uma plataforma muito básica, chamada Xlib, mais voltada para a interação entre o servidor e

o cliente que para recursos gráficos avançados.

Sobre a plataforma básica do X Windows System muitas outras bibliotecas foram

desenvolvidas para facilitar o desenvolvimento, de forma que existe um escalonamento de várias

bibliotecas funcionando em conjunto. Muitas das bibliotecas desenvolvidas para o X, sendo de

código aberto, tentam ser multi-plataforma, ou permitir que um programa escrito com essa

biblioteca possa ser compilado e rodado em várias plataformas diferentes. Dentre as várias

bibliotecas para o X, podemos citar Motif, Lesstiff, Qt, Fox, e GTK+.

3.7. computador e abstração

Ao longo de toda a história de seu desenvolvimento, as tecnologias computacionais

utilizaram muitas idéias e sistemas culturais do mundo no qual se desenvolviam. No entanto,

gradualmente sua própria influência na cultura cresceu, a ponto de, hoje, ser um dos pontos focais

dos questionamentos sobre pós-modernidade e contemporaneidade. Na economia os computadores

se tornaram ferramentas de trabalho indispensáveis, a habilidade de usá-los um pré-requisito para

muitos empregos e, afinal, existe um enorme e preponderante mercado de trabalho e produção

somente voltado para os computadores, com bolsas de valores específicas. Na cultura, o

computador se tornou um meio universal onde todas as formas de arte e meios de comunicação se

combinam e intercambiam.

Manovich aponta como princípios dos novos meios cinco características:

• representação numérica,

• modularidade,

• programabilidade,

• variabilidade, e

• transcodificabilidade,

das quais podemos ver que as quatro últimas são consequências da primeira. "Todos os

objetos dos novos meios (...) são compostos de código digital; eles são representações numéricas.
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Esse fato tem duas consequências: 1. Um objeto dos novos meios pode ser descrito formalmente

(matematicamente). 2. Um objeto dos novos meios pode ser sujeitado a manipulação algorítmica"

(MANOVICH, 2000) Nesse sentido, a progressiva computadorização do mundo pode ser pensada

como uma matematização do mundo.

Huick e Kremenack nos mostram como a idéia da máquina de von Neumann, com seu

espaço de memória que pode conter tanto dados como algoritmos, é um formato de dados universal,

ou uma forma de representação que pode ser usada para representar praticamente qualquer coisa.

Isso torna o computador um camaleão, com capacidade de se metamorfosear em vários tipos

diferentes de máquina e interagir com uma infinidade de dispositivos. De fato, é difícil ou

impossível especificar exatamente o que é um computador, pois ele "é constituído por uma

infinidade de dispositivos materiais e de camadas de programas que se recobrem e interfaceiam

umas com as outras. (...) Cada casca sucessiva vem do exterior, é heterogênea em relação à rede

de interfaces que recobre, mas acaba por tornar-se parte integrante da máquina." (LÉVY, 1993)

Da mesma forma como o sistema operacional cria uma máquina virtual sobre o hardware

nu, ou em outras palavras permite que se pense e use o computador de uma forma mais abstrata que

aquela realidade física de chips e circuitos eletrônicos, cada uma dessas camadas é uma nova

abstração do computador. Elas permitem que, para qualquer fim prático, o computador realmente

seja outras coisas. Por exemplo, para um escritor o computador se torna uma máquina de escrever,

para um artista gráfico o computador se torna uma prancheta, para um contador, um livro de caixa.

Mas como a inércia do funcionamento físico das coisas é agora muito menor, podemos fazer com

que o computador se torne coisas mais adequadas à essas atividades que suas contra-partes

mecânicas. A máquina de escrever abstrata pode verificar se as palavras estão escritas corretamente,

o livro caixa abstrato faz as contas automaticamente para o contador.

Esse não é um desenvolvimento isolado, mas parte de um longo progresso. É possível ver

suas raízes em muitas idéias e métodos ao longo da história, mas a idéia fundamental de que uma

coisa física, seja corrente elétrica ou tinta, pode representar uma outra coisa, está presente no

momento em que o ser humano começa a escrever. As marcas na parede da caverna não são mais

tinta, são um bisão, uma caçada, uma tribo. Essa primeira abstração é a pedra fundamental sobre a

qual é possível, milhares de anos depois, atribuir sons a signos, criando as letras, que não mais

representam uma coisa específica mas permitem que qualquer coisa seja representada, aumentando

a abstração. Outro desenvolvimento, o dos números, assume diferentes formas antes da criação da

extremamente flexível notação arábica, que tornou muito mais fácil pensar quantidades arbitrárias,
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muitas vezes impossíveis na experiência direta. A redução de todos os números à dois únicos

algarismos é qualitativamente um desenvolvimento menor desse processo, mas permite a

mecanização das operações simbólicas e através dela uma mudança de várias ordens de magnitude

na quantidade de dados processados.

Assim, os computadores são máquinas abstratas, que mesmo sendo uma consequência de

um processo longo de desenvolvimento, abrem uma nova dimensão da atuação humana sobre o

mundo. Seu uso e sua disseminação mudam as formas de todos os processos da vida humana. Não

só mudam como se faz as coisas, mudam as próprias possibilidades de atuação.

É claro que mudanças tão radicais terão, e de fato já estão manifestando, mudanças

profundas na organização mundial,tanto em termos micro quanto macroscópico. Os sistemas e

políticas que geriam o mundo anteriormente não são mais adequados ou necessários frente à enorme

velocidade da modernidade tardia, e novas formas ainda estão se criando e estabilizando.

Qual é o fim ou a direção que esses fenômenos históricos tomarão é difícil ou

desnecessário prever, mas é necessário lembrar que não é a técnica ou a economia ou a internet ou

qualquer outra macroentidade que realiza todas as mudanças, mas antes "indivíduos situados no

tempo e no espaço, que abandonam-se aos jogos de paixões e embriaguez, às artimanhas do poder

e da sedução, aos refinamentos complicados das alianças e das reviravoltas nas alianças, que

transmitem uns aos outros, por um sem número de meios, uma infinidade de mensagens que eles se

obrigam a truncar, falsear, esquecer e reinterpretar de seu próprio jeito." (LÉVY, 1993) Em outras

palavras, não é a informática que muda o mundo, mas sim a apropriação política que se faz dela.
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4. Teorias da Interface

IHC é um ramo muito novo do conhecimento humano, ligado à ergonomia, às ciências da

computação, a diversos ramos mais tradicionais do design, e a uma variedade de disciplinas. O

enorme mercado de informática significa que os estudos de IHC terão uma crescente importância

econômica. No entanto, esse é ainda um ramo novo de pesquisa.

Em Física encontramos dois conceitos para o termo interface. O primeiro, indica que

interface é uma superfície que separa duas fases de um sistema. O segundo, indica que interface é

um dispositivo físico ou lógico que faz a adaptação entre dois sistemas. No campo da computação,

o termo interface foi inicialmente usado para definir a interconexão entre equipamentos com

funções diferentes que não podiam se conectar diretamente. Isso, quando a computação era vista

como processamento de dados, quando o foco da computação eram as máquinas de cálculo e

processamento, quando a participação do ser humano nesse processo era distante e especializada.

Com a evolução da tecnologia, os grandes computadores de processamento de cálculos diminuíram,

mudaram seu perfil de aplicações e se tornaram ubíquos. Hoje, os computadores não são mais

grandes máquinas operadas apenas por técnicos em computação, mas estão em toda a parte e

desempenham as mais diferentes funções, relacionadas à nossa interação com o entorno. Desta

forma, as interfaces computacionais passaram a ter um papel fundamental na interação homem-

entorno mediada por tecnologias computacionais. (PEREIRA JR, 2001).

A interface funciona através de uma operação de tradução, de comunicação. Nos

computadores atuais uma enorme gama de interfaces está presente. O mouse é uma interface entre o

canal háptico e o ambiente gráfico do computador, mas um compilador também o é: conecta o

espaço da linguagem de programação com os códigos numéricos que regem o processador central.

O mesmo pode-se dizer de um driver de dispositivo, do sistema operacional ou de um programa

aplicativo.

Se o computador pode ser entendido como um emaranhado de interfaces diferentes (LÉVY

1993), não é possível determiná-lo nem prever os efeitos de seu funcionamento antes de determinar

quais são as interconexões. Pequenas criações, como o Desktop Publishing ou o HTML, por

exemplo, transformam radicalmente o papel do computador e a forma de relacionamento entre o ser

humano e ele.
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De muitas formas, as tecnologias da inteligência analisadas por Lévy são também camadas

de interfaces: um livro é constituído da tecnologia da escrita interfaceando a fala humana, sobre

uma tecnologia de publicação.

Como sugere Brenda Laurel (LAUREL 1993), o computador pode estar se tornando um

novo polegar opositor, uma ferramenta capaz de dar ao homem novos horizontes até então

inimaginados. O design, vendo o ser humano e seu entorno como dois sistemas, atua no campo da

interface, atua na configuração dos dispositivos físicos - objetos - ou lógicos - informação - que não

apenas fazem a nossa adaptação como permitem ou veiculam nossa ação sobre o entorno.

(PEREIRA JR, 2001) Assim o design tem uma papel fundamental na transformação vivida pelo

mundo hoje.

4.1. metáforas da interface

Nos primeiros computadores, a interação entre humanos e computadores envolvia

remontar o computador a cada novo programa que fosse necessário executar, mudando a conexão

de uma infinidade de fios e válvulas. Com a criação de computadores com mais recursos, essa

interação passou a ser muito mais complexa. Nessa evolução se seguiram alguns estilos, ou

metáforas de interação.

O tipo de interface presente no primeiro computador pessoal foi a interface de linha de

comando, onde o usuário entrava uma ordens ou especificações de ações para o computador que as

executadas. Nesse caso o sistema operacional tem um subsistema interpretador de comandos que

interpreta a entrada do usuário, de uma forma bastante estrita, e ativa os programas ou

funcionalidades correspondentes.

Esse tipo de interface pode ser extremamente flexível e poderosa, se a linguagem de

interação for adequadamente estruturada e oferecer opções relevantes e consistentes, e se puder

acessar funcionalidades do sistema de forma direta.

Essa é a interface presente em praticamente todos os sistemas operacionais mais antigos:

UNIX, DOS, Apple, e vários outros. Na verdade, muitos dos sistemas operacionais gráficos podem

ser inicializados em modo linha de comando.

Como explicação dessa fase da evolução da IHC surge a metáfora da conversação. A

interação é entendida como um "ping-pong": a toda interferência do usuário o computador emite

uma resposta. Essa metáfora tem várias falhas: uma conversa já subentende um contexto
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compartilhado, e esse não era considerado. Além disso, ela não promove um uso adequado das

possibilidades do computador.

Uma interface de linha de comando é obviamente diferente de uma conversa. A forma de

construção de sentenças é estrita e não admite variação. Uma tentativa de melhorar essa interface

foi a implementação de interação através de linguagem natural. No entanto, a ambigüidade da

linguagem coloquial a torna pouco prática e de difícil implementação. Implementações geralmente

tem apenas uma pequena seção da linguagem natural e são bastante estranhas de usar.

Outra forma de tentar uma interação amigável é através de perguntas e respostas,

normalmente de múltipla escolha. Essa interface é limitada e pouco prática, embora no que se refere

à dificuldade de aprendizado seja já muito melhor que a interface de linha de comando.

Implementações mais elaboradas dessa idéia são interfaces e menus, onde existem as listas de

opções, mas elas não são a única forma de interação. Numa interface orientada para menus, as

opções são apresentadas todas ao usuário, que escolhe entre elas através instrumento de apontar ou

do teclado, usando teclas numéricas ou alfabéticas, ou ainda teclas direcionais para navegar pelo

menu.

Uma outra abordagem é a interface de formulário e preenchimento: um grande conjunto de

espaços a serem completados, útil principalmente para entrada de dados.

Finalmente, existe a interface chamada de WIMP, um acrônimo para Windows, Icons,

Menus, Pointer. Essa forma de interface é a predominante no mundos dos computadores pessoais

hoje, e computadores interativos em geral. A idéia geral é a apresentação de uma área gráfica, onde

existem coisas como janelas e ícones que o usuário pode manipular através de um ponteiro que

indica posição nessa área gráfica.

As interfaces WIMP são implementações específicas de um conceito mais geral, o de

manipulação direta: o usuário deveria "mexer" com as coisas na tela, arrastar, apertar, etc.

Especificamente, a primeira definição de "direct manipulation" subentendia uma representação

contínua de coisas na tela, ações físicas que pudessem ser executadas pelo usuário, e operações que

pudessem ser diretamente observáveis.

Existem tentativas de desenvolver interfaces mais ricas, das quais a principal é a realidade

virtual, mas no entanto obstáculos técnicos e paradigmas ineficientes ainda impedem sua

maturação.
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Essas metáforas não são apenas referências ou citações que o computador faz, mas sim um

sistema de interação. Elas constituem um paradigma, que é usado tanto no desenvolvimento do

programa quanto na sua utilização. São uma estrutura de interação.

No desenvolvimento dessas estruturas não está em jogo apenas a tecnologia, mas um

conjunto complexo de idéias e noções no universo cultural, que funciona como um repertório de

soluções e comportamentos possíveis para os usuários, e, também, para os desenvolvedores dos

programas. Lev Manovich usa "o termo interface cultural para descrever uma interface entre

homem, computador e cultura - a forma como os computadores apresentam e nos permitem

trabalhar com dados culturais" (MANOVICH, 2001) As capacidades da interface não tem valor se

elas não forem percebidas e utilizadas pelos usuários, e para isso é necessário que elas se tornem

parte desse repertório cultural de formas de fazer as coisas. Esses repertórios culturais são

dinâmicos, e se manifestam de forma diferente no padrão de uso de cada usuário.

4.2. Guidelines

Várias empresas e grupos de desenvolvimento de software desenvolveram manuais ou

guias para manter uma consistência em seus sistemas operacionais e bibliotecas de

desenvolvimento. Como o processo de desenvolvimento de software envolve muitas pessoas, com

várias formações diferentes, e também muitas empresas e grupos diferentes desenvolvendo software

que deve ser todo integrado num mesmo ambiente para o usuário final, esses manuais são uma das

poucas formas de manter a consistência.

Esses manuais têm também a função de traduzir as preocupações e conceitos da I.H.C.

para programadores e demais desenvolvedores que, por formação tem uma visão voltada para o

aspecto tecnológico dos programas. Dessa forma, as empresas buscam minimizar os problemas e

inconsistências que podem advir de equipes de desenvolvimento que não tenham uma adequada

capacidade de lidar com questões de usabilidade.

A Apple é uma das mais famosas empresas a ter um padrão firme e consistente de

interface. Seus "human interface guidelines" (H.I.G.) para o desenvolvimento de software podem

ser baixados no sítio, para que todas as pessoas que desenvolvem programas para o sistema possam

lê-lo, e não apenas quem tem o kit de desenvolvimento. O guia começa com uma discussão geral de

I.H.C., onde coloca a filosofia geral da interface em alguns princípios básicos:
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• metáforas;

• ver-e-apontar (substantivo-então-verbo);

• manipulação direta;

• colocar o usuário no controle;

• resposta e comunicação;

• consistência;

• WISIWYG (o que você vê é o que você recebe);

• perdão;

• estabilidade percebida;

• integridade estética; e

• não-modalidade.

Esses princípios tem sido mantidos entre as versões diferentes do sistema operacional da

Apple. Após especificar esses princípios, o livro trata de aspectos técnicos como acessibilidade para

usuários com deficiências e universalidade para outras línguas e culturas. Finalmente, entra em

detalhes específicos de implementação. Em muitas passagens recomenda-se que um designer

gráfico profissional seja contratado para colaborar com a criação da interface.

Outra fonte importante é o "Java Look & Feel" da Sun Microsystems. Embora também

aborde considerações gerais sobre usabilidade, não as coloca em diretrizes tão claras quanto o MAC

H.I.G., e sim em uma discussão mais aberta. São apontadas três características distintivas da

interface Java: aparência flush-3D, textura de arraste e esquema de cores. A aparência flush-3D se

refere à usar efeitos de tridimensionalidade em pixel-art, mas sem estabelecer muitos planos e

relevos complexos.

figura 3.1 - Java Look & Feel

O sistema GNOME também tem preocupações com a usabilidade, e através do GNOME

Usability Project desenvolveu o GNOME Human Interface Guidelines. Esse manual também

apresenta algumas discussões gerais sobre interface, colocando-as em termos de algumas filosofias

principais:
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• projete para pessoas;

• não use uma base de usuários limitada;

• faça analogias com o mundo real;

• faça o aplicativo consistente;

• deixe os usuários cientes do que está se passando;

• mantenha simples e belo;

• coloque o usuário no controle;

• perdoe o usuário; e

• permita manipulação direta.

Depois o documento parte para a descrição de como um programa pode e deve se integrar

aos outros componentes do sistema; estabelece padrões para controles, menus, barras de

ferramentas; fala sobre a responsividade dos programas. Então existem capítulos tratando

especialmente do projeto visual, dos ícones, e das formas de entrada do usuário.

4.3. Alan Cooper

Segundo Cooper, a maioria das interfaces atualmente é ruim, rude com o usuário e o faz se

sentir desconfortável ou ridículo. (COOPER, 1995)

Para ele, é fundamental se preocupar com os objetivos do usuário. Esses objetivos não se

expressam exatamente nas capacidades específicas do programa e sim em termos mais subjetivos e

pessoais. Para uma parte dos programas, os utilitários e voltados para algum tipo de tarefa, podemos

considerar que o objetivo do usuário é ser eficaz.

Para todo programa existem três modelos: o modelo de implementação é a forma como a

tecnologia foi empregada para realizar a função do programa, suas engrenagens internas; o modelo

mental é a forma como o usuário entende o programa; e entre esses dois existe o modelo

manifesto, que é a cara do programa, sua interface. Qualquer coisa pode ter um modelo manifesto

diferente do seu modelo de implementação, mas no caso dos programas essa diferença é muito

marcante.
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figura 3.2 - Modelos de um software

Os pontos fortes de interfaces gráficas com o usuário não são o modo gráfico em si, que é

um detalhe de implementação. O importante são a visualidade e o vocabulário. O cérebro humano é

muito eficiente para interpretar padrões, e isso pode ser usado a favor da eficácia do usuário. Ainda

que representar coisas seja normalmente bom, o principal é usar padrões facilmente reconhecíveis, e

usar esses padrões consistentemente.

Através disso, um usuário é capaz de organizar o modelo manifesto em um modelo mental.

Cooper sugere que esses modelos são organizados normalmente de forma parecida com um

linguajar: existem alguns elementos primitivos como as letras (clique, arrastar), que se organizam

em unidades compostas (clique duplo, selecionar), e essas por sua vez formam expressões

idiomáticas (desenhar, rolar, apagar).

Esse linguajar não tem regras rígidas como uma gramática, mas antes tenta ser o mais

simples possível enquanto permite a utilização. A idéia é facilitar o aprendizado rápido do que

funciona sem forçar o entendimento de como e porquê. (COOPER, 1995)

4.4. Brenda Laurel

Brenda Laurel, em Computer as Theatre, propõe a interface como uma representação,

como um faz-de-conta, onde o computador fornece um mundo representacional diferente porém

causalmente ligado ao mundo real. Aqui a interface não é algo interposto entre computador e ser

humano, mas antes uma estrutura que sustenta o ambiente de trabalho, como as coxias de um teatro.

A abordagem de Laurel enfatiza um dos maiores potenciais do computador: ser um meio

que pode imitar qualquer outro. Por isso ela propõe a metáfora do teatro: para a platéia, o que está

acontecendo no palco é tudo o que há. A existência dos bastidores é conhecida mas, para a

experiência da peça, ignorada. "I.H.C é sobre criar mundos imaginários que tem uma relação
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especial com a realidade -- onde podemos estender, amplificar e enriquecer nossas capacidades de

pensar, sentir e agir." (Laurel, 1993)

Normalmente divide-se as atividades de uso de computadores entre "produtivas" (ou

direcionada a objetivos) e "experienciais" (mais difusa, onde o que importa é a experiência à qual o

usuário se submete), e daí se critica a abordagem de Laurel como meramente experiencial. No

entanto pesquisas demonstram que as duas atitudes se alternam e se mesclam, i.e. usa-se as duas

abordagem tanto para atividades produtivas quanto para não produtivas.

Na teoria dramática aristotélica existem quatro causas:

• Causa formal: uma idéia do todo, da forma geral que conduz o fazer. Em IHC, esse

conceito está ligado àquilo que o usuário quer fazer e a qual a estrutura das suas ações.

• Causa material: o inverso, ou aquilo de que se compõe a forma. Em IHC, isso abrange os

algoritmos e estrutura de dados internas ao programa, a realidade matemática que vai

determinar seu comportamento.

• Causa eficiente: a forma como as coisas são feitas, envolvendo o Look and Feel de

programas e como isso afeta a experiência do usuário.

• Causa final: o inverso, ou a razão última da execução, e como as ações do usuário se

juntam formando uma ação maior.

Assim ela redefine alguns termos muito usados em informática. Funcionalidade é

normalmente tido como as coisas que um computador faz. Isso ignora o papel do usuário e por isso

a autora coloca funcionalidade como o que uma pessoa pode potencialmente fazer com um

programa. Programa é um conjunto de define as ações, mas também os meios pelos quais se cria o

potencial para as ações do usuário. Aplicativo é um programa que representa uma ação particular e

agente é qualquer coisa que possa ser percebida como iniciando ou fazendo uma ação. Finalmente,

ela define representação como uma mimese virtual, a capacidade de um agente (programa, sistema,

etc) mostrar ou agir como alguma coisa, existente ou não.

O drama aristotélico define seis elementos do teatro, ligados pela forma e pelo material. Na

relação a seguir, cada elemento é a causa formal do seu sucessor e é materialmente causado por ele.

• Ação

• Personagem

• Pensamento

• Linguagem

• Padrão
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• e Representação (enactment)

A ação é o elemento base de todo o drama, a partir do qual são construídas as noções de

personagens, do pensamento desses e assim por diante. Através desse processo, defende Laurel, o

potencial dramático progride de inúmeras possibilidades, no começo da peça, para algumas

probabilidades e finalmente para um final que é tornado necessário. A tensão existente começa

subindo, até um momento de clímax, e então se mantém alta, em ligeira queda, enquanto temos a

resolução dos problemas dramáticos, e então desce na conclusão. A maior parte das interações

humano-computador são projetadas de forma a não terem variações de tensão: monótonas e sem

nada especial.

Laurel sugere que a interação deve ser orquestrada, que os vários elementos precisam estar

afinados e formar um todo, uma "ação completa". Como meios de orquestrar essa ação temos as

restrições (coações), que podem ser explícitas (quando fogem ao contexto representacional) ou

implícitas (quando fazem parte, e nesse caso podem acontecer enquanto a ação se desenrola sem

quebrar a continuidade); o engagement, equivalente à "suspensão da incredulidade"; e a empatia,

quando existe envolvimento do usuário e não meramente a execução de uma tarefa. (LAUREL,

1993)

4.5. inter-ação

Pouco a pouco, o trabalho com os computadores se tornou uma parte fundamental do dia a

dia. Computadores são usados para trabalhar, conhecer novas pessoas, comunicar-se e toda uma

gama de atividades. Com isso, sua cara está mudando. "O termo I.H.C. foi cunhado quando o

computador era usado primariamente como uma ferramenta de trabalho. No entanto, durante a

década de 1990, sua identidade mudou. No começo da década, o computador era ainda

principalmente pensado como uma simulação de uma máquina de escrever, pincel ou prancheta de

desenho - em outras palavras, como uma ferramenta para criar conteúdo cultural que, depois de

criado, seria armazenado e distribuído no meio adequado - página impressa, filme, fotografia,

gravação eletrônica. No final da década, enquanto uso da internet se tornava comum, a imagem do

computador deixou de ser somente a de uma ferramenta, mas também de uma máquina universal de

mídia, que podia ser usada não só para criar, mas também para armazenar, distribuir e acessar

todas as mídias." (MANOVICH, 2001)
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O desenvolvimento das interfaces se mostrou de enorme importância para o sucesso de

sistemas operacionais e programas, tanto do ponto de vista econômico quanto técnico. Por sua

própria capacidade de realizar muitos tipos diferentes de tarefas, o computador é uma máquina cujo

desempenho depende enormemente de como e para quê ela é empregada. Algumas atividades

especialmente pesadas e importantes podem depender de pessoal especialmente qualificado para

trabalhar com configurações extremamente complexas dos computadores. Mas existe um potencial

enorme em aplicações mais triviais e cotidianas, como serviço de escritório, de âmbito pessoal e até

entretenimento. E, para aproveitá-lo, é necessário que a computação se torne acessível.

Felizmente, "mais que qualquer outro meio anterior, I.H.C. é como um camaleão que vai

mudando de aparência em resposta ao uso que é dado aos computadores em um momento

qualquer." (MANOVICH, 2001) A capacidade de adaptação do computador - e especialmente da

interface - é enorme.

Isso não quer dizer que a adaptação aconteça apenas do lado do computador. A adaptação

do ser humano é extremamente significativa. O uso de computadores é fortemente dependente de

um aprendizado, por vezes bastante difícil. E esse aprendizado acaba por imprimir no usuário

formas de entendimento, de resoluções de problemas e expectativas. E essas, por sua vez, chegam a

influenciar a visão de mundo da pessoa.

Como nos mostra Brenda Laurel, uma das melhores estratégias para pensar a interface é

tentar entendê-la nos termos da própria realidade que cria, escapando tanto da visão puramente

técnica quanto da que tenta adaptar à qualquer custo a realidade informática à contra-partes físicas.

Podemos pensar a interface humano computador como uma máquina, da qual fazem parte

tanto o computador quanto a pessoa que o usa. Não é necessário que o computador maquie sua

realidade interna para o usuário, não é preciso fazer com que tudo pareça simples sempre. Também

não vale à pena obrigar o usuário a fingir ser uma máquina binária, que reage sempre de formas

precisas. Para criar interfaces que utilizem tanto os recursos da máquina quanto os do ser humano é

importante apenas criar formas de encaixar as duas peças. Assim será realizado o potencial da união

entre homem e computador.

Ao longo do desenvolvimento das interfaces gráficas, foram criados muitos padrões e

costumes, que são extremamente importantes para que o sistema cognitivo humano possa modelar e

entender a interface. Mas é importante não limitar a criação de interfaces diferentes e melhores para

seguir padrões. Por exemplo, "[as recentes convenções das interfaces humano-computador

gráficas] dividem a tela do computador em um conjunto de controles com funções claramente
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especificadas, tratando-a assim essencialmente como um painel de instrumentos virtual."

(MANOVICH, 2001) O modelo da interface como painel de botões, que mais surgiu de um

processo de desenvolvimento do que foi criada explicitamente, tem suas vantagens e desvantagens.

Por exemplo, limita o uso do teclado, o que algumas vezes a torna bastante ineficiente.

O computador é uma máquina abstrata. Sua realidade interna é composta de números,

representados em um sistema binário, que por sua vez é sustentado por correntes elétricas que se

alternam em fios que já se tornaram pequenos demais para serem observados a olho nu. Mesmo que

ele tenha uma realidade física, não é nela que está a atenção do usuário ou o potencial do

computador. Algumas vezes essa realidade abstrata é vista como um dos maiores obstáculos à

adaptação entre homem e máquina. Mas o ser humano não só é apto a lidar com abstrações como na

verdade muitas vezes sente prazer em fazê-lo. Por exemplo o antiquíssimo jogo de xadrez envolve

níveis muito altos de abstração e é apreciado por muitas pessoas.

Se o mundo das abstrações está presente na história humana há milênios - por exemplo nas

leis, nos mitos, nos registros de créditos - o computador permite que ele seja representado com

formas e cores, algumas vezes animado ou com toda sorte de recursos multimídia. Essa

representação, embora pareça uma forma de diminuir a abstração por ser mais fácil de compreender,

na verdade a aumenta, pois interpõe entre a suposta realidade crua e o usuário mais uma camada de

manipulações simbólicas e interpretações.

Parece que a criação de interfaces melhores depende, na verdade, de questões próprias da

construção daquela realidade consensual que nos descreve Brenda Laurel. É necessário ser

consistente internamente, mas não consistente com uma realidade externa. Dessa forma, o que

acontece entre computador e ser humano é uma ação abstrata, sustentada por correntes elétricas em

um aparelho eletrônico, sujeita a regras próprias, que tem um potencial de complexidade muito

maior do que era possível anteriormente.

E através desse sistema homem-computador se estruturam as novas formas da sociedade de

informação.



34

5. O sistema GNOME

5.1. A história do GNOME

Na década de 70, o programador Richard Stallman fundou a Free Software Foundation e o

Projeto GNU, com a intenção de criar um sistema operacional livre. A idéia era re-escrever o

sistema UNIX, que é composto de várias partes claramente separadas que funcionam bem em

conjunto. Portanto, ele iniciou o trabalho com alguns sistemas separados menores, que de pouco em

pouco acabaram formando um sistema quase completo, com muitos softwares de qualidade que se

tornaram referência. Na década de 90 o programador finlandês Linus Torvalds criou um kernel

chamado Linux. Assim, estava pronto um sistema operacional livre.

Ainda que o nível de qualidade do sistema fosse muito alto, comparável à opções

comerciais e em alguns casos melhores, era ainda muito difícil para usuários que não tivessem um

nível técnico alto. Nessa época, outros sistemas operacionais como o Mac OS e o Windows estavam

fazendo grandes progressos em relação à facilidade de uso, e para o sistema operacional

GNU/Linux se tornar realmente maduro era necessário um ambiente gráfico.

Seguindo a tradição do UNIX, esse problema foi solucionado com várias partes de

software diferente trabalhando juntas, sendo o fundamento o sistema conhecido por X Windows

System. Apesar das peças desse sistema funcionarem, era ainda muito difícil integrá-las, trabalhar

com todas elas em conjunto. Por isso, várias iniciativas tentaram fazer um "ambiente integrado".

Um deles surgiu a partir de um outro projeto, o GIMP.

Criado por dois estudantes de computação americanos da universidade de Berkeley,

Spencer Kimball and Peter Mattis, como projeto de uma matéria de seu curso, o GIMP é um

programa de edição de imagens. Originalmente desenvolvido para o Linux, ele foi portado para

outros sistemas operacionais. O programa é desenvolvido sob a licença da Free Software

Foundation. O programa, desde sua primeira versão pública, incluía várias funções complexas,

como uma arquitetura de "plug-ins" que permitia que pequenos programas fossem adicionados ao

programa principal para desempenhar algumas funções específicas de manipulação de imagens.

Para criar a interface do programa, seus programadores criaram também uma toolkit exclusiva,

chamada de GTK, ou Gimp Toolkit.
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Rapidamente, por várias razões, a GTK se tornou popular. Muitos programas foram

criados utilizando-a. Finalmente o projeto GNOME surgiu para integrá-los num todo consistente.

5.2. A estrutura do GNOME

O GNOME, seguindo a filosofia do UNIX, é composto de várias partes. Algumas dessas

partes são simplesmente programas, que parecem e funcionam como outros programas, mas outras

se referem à coisas mais abstratas como bibliotecas de código, interfaces entre programas e modelos

teóricos de estruturas de dados.

Basicamente, podemos esquematizar a arquitetura do sistema GNOME da seguinte forma:

• GTK

• GNOME Desktop

• Modelo de componentes

• Core components

• Gerenciador de janelas;

• Painel;

• Gerenciador de arquivos e ícones da área de trabalho;

• Centro de controle;

• o Sistema de arquivos;

• e Gerenciadores de Sessão e Display.

• Widgets adicionais

• Miscelânea de utilidades para desenvolvimento

• Sistema de Internacionalização

• Sistema de Imagens

No maior nível de abstração, o GNOME é composto pelo GTK, pelo GNOME Desktop, e

pelos subsistemas de internacionalização e imagem.

O GTK fornece as peças básicas com as quais a interface é montada. Por exemplo: botões,

barras de rolagem, caixas de texto, e vários outros elementos são fornecidos. A centralização desses

elementos tem duas vantagens: primeiro facilita para os programadores a sua tarefa, evitando a

necessidade de reescrever muitas vezes os programas que controlam cada elemento da interface;

depois confere uma unidade tanto de aparência quanto de forma aos programas que os utilizarem.
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O GNOME Desktop compreende a maior parte das coisas que normalmente são pensadas

como o GNOME propriamente. Ele também é composto de partes, das quais as mais importantes

são os componentes principais, ou core components. Além deles, o Desktop engloba ainda o

modelo de componentes, baseado em CORBA, que permite a comunicação transparente entre vários

programas, extensões para a GTK, e uma série de utilidades e serviços de sistema.

Os "core components", ou componentes principais, são a parte do sistema com a qual os

usuários tem um contato mais direto. São portanto mais fáceis de se identificar durante a utilização.

5.3. Partes da interface

Dos componentes principais, apenas alguns são de interesse para o presente trabalho. O

"gerenciador de janelas" serve uma função específica do sistema gráfico X. O "servidor X" realiza

apenas as funções de baixo nível da interface gráfica, como controlar o hardware e processar as

entradas do usuário, e todo o resto cabe a programas do usuário, dos quais o principal é o

gerenciador de janelas. Esse programa, entre outras coisas, desenha bordas e decorações nas janelas

e permite que o usuário controle sua área de trabalho, movendo janelas, alterando o foco de trabalho

entre elas e várias outras tarefas.

O "painel" do GNOME Desktop é uma pequena janela sem decoração no formato de uma

barra vertical ou horizontal que pode conter vários botões, menus, gavetas, ou "applets". Ele serve

como um atalho para várias tarefas do usuário, como iniciar programas. A forma como o GNOME

pannel foi desenvolvido permite que numerosos utilitários se apropriem de sua funcionalidade. Por

exemplo, controles de volume, data e hora, monitores de sistema, aplicativos de mensagens

instantâneas e muitas outras funções estão disponíveis.

O "gerenciador de arquivos" é uma interface para o sistema de arquivos do sistema

operacional. Ele é implementado por um programa chamado Nautilus. Devido à enorme

importância do sistema de arquivos, o Nautilus pode ser considerado a principal shell (carapaça) do

sistema GNOME. É ele que cria e gerencia o "topo da mesa", ou a interface que aparece como o

fundo da tela quando se utiliza o sistema. O nautilus oferece três tipos de apresentação para os

arquivos:

• Árvore: os arquivos e diretórios são apresentados como uma estrutura hierárquica, tendo

ramos dispostos em uma lista, cujos desdobramentos podem ser mostrados ou escondidos;
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• ícone: os arquivos são mostrados num espaço que representa visualmente o diretório dentro

do qual estão os arquivos;

• lista: os arquivos são mostrados como uma lista, com características como tamanho e data

mostradas em colunas separadas.

O Nautilus utiliza uma série de bibliotecas e estruturas do sistema GNOME. Ele apresenta

a abstração da biblioteca chamada GNOME VFS que permite que tanto sistemas de arquivos locais

quanto sistemas localizados remotamente através de uma rede sejam tratados da mesma forma.

A janela do Nautilus é na verdade bastante simples, sendo composta basicamente de um

espaço que mostra um diretório, barras de menu e botões padrão do sistema e uma barra lateral à

esquerda que pode mostrar ou detalhes do arquivo selecionado quanto uma representação em árvore

da hierarquia de diretórios.

Nas apresentações de ícone e lista os arquivos são representados por uma pequena imagem

(o ícone) e por alguns dados escritos. Para determinar qual ícone usar para representar cada arquivo

é usado um sistema chamado de MIME, que foi originalmente desenvolvido para determinar os

tipos de anexos em e-mails. Existe uma lista de "tipos-MIME" padronizada que inclui formas de

identificar os arquivos, tanto através do nome quanto através de uma análise do seu conteúdo. Uma

versão simplificada dessa lista é apresentada no Anexo 1, pois é através dela que serão definidos

quais ícones deverão ser desenhados.

5.4. O sistema de arquivos

Os sistemas de arquivos implementados pelos sistemas operacionais modernos são uma

tecnologia complexa e avançada. O sistema de arquivos é um tipo de banco de dados. A idéia de

diretórios que podem conter outros diretórios, embora possa ter paralelos no mundo real, tem uma

diferença quantitativa muito significativa. A quantidade de níveis de recipiente e conteúdo tem

limites arbitrários, muitas vezes superior a quaisquer situações com as quais nos deparamos na vida

real. Mais importante ainda: o recipiente que vai dentro de outro recipiente é igual àquele. De fato, é

muito comum um sub-diretório ser maior que o diretório que o contém.

Por isso, a metáfora normalmente utilizada de pastas que contém folhas de papel gera uma

série de inconsistências entre o modelo mental criado pelos usuários e o modelo implementado pelo

programa.
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Além disso, muitas vezes o que é representado como um arquivo pode na verdade

corresponder a mais de uma coisa. Por exemplo, um arquivo de texto aberto num editor corresponde

a um arquivo gravado em disco e a uma outra versão daquele conjunto de dados que foi copiada na

memória para poder ser acessada e alterada pelo programa.

Além disso, o sistema de arquivos tem uma série de peculiaridades advindas da

implementação tecnológica. Muitos tipos de hardware se popularizaram não por suas qualidades

técnicas e sim por seu custo relativamente barato. Os discos rígidos são um exemplo ótimo disso.

O sistema de arquivos do UNIX tem algumas peculiaridades que também devem ser

consideradas. Todos os discos e dispositivos de armazenamento são representados como fazendo

parte da mesma estrutura de diretórios. Assim, quando se adiciona mais de um disco no sistema, os

discos extras precisam ser "montados" ou acoplados à estrutura geral em algum ponto determinado.

O sistema de arquivos utiliza um mecanismo chamado de symbolic link (ligamento simbólico) que é

uma referência à outro arquivo, como se fosse um nome diferente para a mesma estrutura de dados.

5.5. Desenvolvimento de alternativas

No geral, serão seguidas as linhas do sistema GNOME, ou seja, sempre que possível

usaremos a palheta e a estética recomendados. Os ícones são desenhados no formato quadrado com

48 pixels de lado. O formato de imagens PNG é usado por padrão.

Apesar do grande desenvolvimento das interfaces gráficas, a realidade abstrata

representada nos programas modernos ainda se baseia em metáforas antigas. A maior parte das

aplicações ainda são baseadas na idéia de "trabalho de escritório com a secretária funcionando

como o protótipo do usuário de computador - arquivando documentos em pastas, esvaziando a

lixeira, criando e editando documentos ("processamento de texto"). Hoje, enquanto o computador

começa a abrigar aplicações bem diferentes, para acesso e manipulação de material e experiências

culturais, as interfaces ainda se baseiam em metáforas e gramáticas de ação antigas." (Manovich,

1999)

A metáfora do trabalho de escritório foi por um tempo encarada como o fundamento do

computador amigável, mas hoje suas limitações se tornam cada vez mais claras. Visando propiciar

ao usuário um modelo mental sistemático, consistente com a tecnologia subjacente, se torna

interessante rever esse paradigma. Como se torna cada vez mais claro que o computador é uma
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máquina que simula outras realidades, e é fácil pensar no sistema de arquivos como um tipo

específico de realidade. Não um universo de folhas de papel, mas sim de coisas.

A consistência desse universo de coisas não é com as coisas da vida real, como fica claro

com o mínimo de uso, mas sim com suas próprias regras internas. O sistema de arquivos será

representado através de um universo de coisas. As coisas podem não ser consistentes entre si: por

exemplo, uma fita cassete pode ser visualmente do mesmo tamanho que um armário.

O invés do conjunto de pastas usado normalmente, os diretórios serão representados por

caixas. Uma caixa é algo que contém outras coisas, como o diretório. Além disso, uma caixa conter

outra caixa não é algo estranho, pois caixas reais existem em toda variedade de tamanhos, sendo

plausível, por mais que estranho, colocar muitas caixas dentro de caixas.

O ícone de diretório tem um estado aberto e outro fechado, que indicam se o diretório está

sendo usado ou não. Ao invés da representação por uma caixa aberta e outra fechada, será usada

uma caixa aberta para o diretório não acessado e uma caixa virada para o lado para o diretório

aberto, como se as coisas que ela contém estivessem sendo esparramadas pelo chão. Se o diretório

por alguma razão não pode ser acessado aí sim a caixa aparece fechada. A representação de árvore

do Nautilus usa o ícone do diretório em tamanho pequeno (16 por 16 pixels) em cada nó da lista de

diretórios. Esse tamanho do ícone é desenhado num formato parecido com uma seta, tornando a

representação da árvore mais esquemática que representacional.

figura 5.1 ícone para diretórios

Existe também outro tipo de arquivos que contém outros arquivos, que são os arquivos

comprimidos, como os arquivos de tipo zip, stuffit ou rar. Mantendo uma consistência com a

metáfora das caixas, esses arquivos serão representados por latas: também contém outras coisas,

mas para abri-las é necessário usar uma ferramenta, da mesma forma que para acessar um arquivo

comprimido é necessário usar um descompressor.
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Figura 5.2 – ícones para arquivos compactados

Com os recursos limitados de um ícone, representar coisas é sensivelmente mais fácil que

ações. Para os arquivos executáveis, será usada uma abordagem menos representativa, mais

simbólica. Em geral um arquivo executável será representado por uma figura geométrica. No caso

de programas específicos, serão usadas ilustrações bidimensionais, com cores marcantes, de forma a

mostrar um nível de abstração na representação.

Continuando com a metáfora, os vários tipos de arquivos são representados como coisas.

Arquivos de áudio são representados como fitas cassete, de vídeo como pedaços de filme, e de

imagens como quadros emoldurados. Os subtipos desses ícones são diferenciados por cores

diferentes.

figura 5.3 – vários ícones
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6. Conclusão 

Desenhar ícones impõe um desafio diferente. A restrição do meio expressivo - a 

quantidade de pixels, de cores - obriga o desenhador a ser versátil. Para trabalhar é necessário usar 

uma grande ampliação, mas é importante nunca perder de vista o tamanho real em que o ícone vai 

ser exibido, para não fazer ícones que funcionam exclusivamente ampliados.  

Trabalhando assim, percebe-se como as habilidades de um designer podem ser necessárias 

e aplicadas em situações inusitadas. E que as situações inusitadas podem rapidamente se tornar 

comuns.  

É assim com o projeto de ícones. Os primeiros designers a trabalharem com eles 

certamente se sentiram muito pouco à vontade. Mas hoje a proliferação das interfaces gráficas é tão 

rápida e economicamente importante que provavelmente veremos esse tipo de projeto se tornar cada 

vez mais comum.  

Mas a despeito de todas as peculiaridades do meio, é ainda o trabalho conceitual do 

designer que diferencia um bom e um mau projetos. Não é suficiente criar ícones belos ou 

agradáveis, mas é preciso fazê-lo mantendo a consistência da representação da interface, mantendo 

o mundo ficcional do computador.  

Boas interfaces fazem uma enorme diferença, tanto quanto à eficiência e velocidade do 

usuário, quanto à sua satisfação e identificação com o sistema. É por isso que cada vez mais os 

grupos de desenvolvimento de software livre estão valorizando o trabalho gráfico e visual de 

designers, como sempre o fizeram algumas empresas de visão, como a Apple e a Sun.  

Algumas idéias do mundo da I.H.C. se tornaram extremamente presentes com o passar dos 

tempos. A tentativa de conseguir contrapartes de escritório para as coisas do computador é um dos 

melhores exemplos: vivemos com essa metáfora (e alguns de seus problemas) há mais de duas 

décadas.  

Uma pequena mudança visual, como a troca de pastas por caixas, pode mudar todo o 

entendimento que o usuário tem da máquina com a qual aprende a trabalhar. Se essas mudanças 

forem bem orientadas, no sentido de diminuir a discrepância entre o modelo mental do usuário e o 

de implementação do sistema, o impacto é sutil, porém profundo.  
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Toda tecnologia pode gerar tanto o bem quanto o mal, dependendo de como é utilizada, de

como a sociedade se apropria dela. O computador é uma tecnologia que tem uma importância quase

sem precedentes e consequências em todos os ramos da vida humana. Portanto, a importância de

criar interfaces adequadas e humanizadas é enorme, e crescerá cada vez mais.



43

Bibliografia

BASTIEN, C. & SCAPIN , D. Human factors criteria, principles, and recommendations for HCI:

methodological and standardisation issues. INRIA (Internal Repport), 1993.

BURGESS, Seth. History of the Gimp. http://www.gimp.org/~sjburges/gimp-history.html

COOPER, Alan. About face: the essentials of user interface design. E.U.A., California: IDG Books

Worldwide, 1995.

DIX, Alan et al. Human-computer interaction. Inglaterra, Hertfordshire: Prentice Hall Europe,

1993.

GUIMARÃES, Célio Cardoso. Princípios de sistemas operacionais. 4ª Edição. Rio de Janeiro:

Campus, 1985.

HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Trad. Tomaz Tadeu Silva e Guacira

Lopes Louro. 8ª Edição. Rio de Janeiro: DP&A, 2003.

HORTON, William. O livro do ícone: símbolos visuais para sistemas de computador e

documentação. Trad. Angelica Liomar Moura. São Paulo: Berkeley Brasil Editora, 1994.

HUYCK, Peter H e KREMENAK, Nellie W. Design & memory: computer programing in the 20th

century. E.U.A., Mc Graw?-Hill, 1980.

LABIUTIL. Ergonomia de interfaces humano-computador. Florianópolis: Universidade Federal de

Santa Catarina, 1995.

LAUREL, Brenda. Computers as theatre. E.U.A.: Addison Wesley Longman Inc., 1993.

LÉVY, Pierre. As tecnologias da inteligência: o futuro do pensamento na era da informática. Trad.

Carlos Irineu da Costa. Rio de Janeiro: Editora 34, 1993.

PEREIRA JR, Clorisval G. Design e semiose institucional no atendimento bancário mediado por

tecnologias de informação. Rio de Janeiro: Pontifícia Universidade Católica do Rio de

Janeiro, 2001.

POLLIER, A. Evaluation d'une interface par des ergonomes: diagnostiques et strategies. INRIA

(Rapport de Recherche No. 1391), 1991.










	Ícones do Sistema GNOME
	2. Sociedade dos Símbolos
	2.1. Semiótica
	2.2. Os Símbolos na Sociedade Pós-Moderna

	3. Alavancas de Pensamentos
	3.1. Da Máquina de von Neumann à Multimídia
	3.2. O Mundo dos Computadores
	3.3. Sistemas Operacionais
	3.4. O Sistema Operacional UNIX
	3.5. Interface Gráfica de Usuário
	3.6. Kits de Ferramentas
	3.7. Computador e Abstração

	4. Teorias da Interface
	4.1. Metáforas da Interface
	4.2. Guidelines
	4.3. Alan Cooper
	4.4. Brenda Laurel
	4.5. Inter-Ação

	5. O Sistema GNOME
	5.1. A História do GNOME
	5.2. A Estrutura do GNOME
	5.3. Partes da Interface
	5.4. O Sistema de Arquivos
	5.5. Desenvolvimento de Alternativas

	6. Conclusão
	Bibliografia
	Anexo - os ícones
	Índice
	1. Introdução


